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  دانشگاه ايالم انتشارات يياجرا ينامهآيين

 يهيأت علم ياعضا ينسبت به چاپ كتب نوشته شدهن زمان ممكن يتركمدر الم ياانتشارات دانشگاه  :۱ماده 

  . كنداقدام خود 

توانند آثار خود را به يم دانشگاه چاپ و نشر يب شورايدر صورت تصونيز افراد خارج از دانشگاه  :تبصره

  . چاپ ارائه دهند يبراالم يات دانشگاه اانتشار

بر روي » انتشارات دانشگاه ايالم« ي ترتيب انتشارات دانشگاه و عبارت  درج نشان انتشارات دانشگاه، شماره :۲ماده 

  . جلد كتاب الزامي است

شگاه از نشر دانچاپ و خارج از ضوابط شوراي الم ياچاپ هر گونه كتاب با نشان انتشارات دانشگاه  :تبصره

   .ستاي ممنوع اسوي هر فرد يا مؤسسه

لوح همراه آن را  ديبا ،مربوطه ي خود در گروه و دانشكده ي پ شدهيد اثر تاييمؤلف پس از تأ : ۳ماده 

انتشارات  ياز سو) اثر ا رديقبول (جهيل دهد و متعهد گردد تا زمان اعالم نتيانتشارات دانشگاه تحوبه  (CD)فشرده

  . ديتعهدنامه اعالم نما يهمراه با امضاد يبا ن تعهد رايچاپ ارائه ندهد و ا يبرا يگريخود را به ناشر د دانشگاه ، اثر

دانشگاه را  يهانهيهز يهيد كليسنده باينو ،گريد يسنده توسط ناشريدر صورت چاپ اثر نو :۱تبصره 

  . ديپرداخت نما

 ،به دانشگاه ندارندتعهدي و  ندستين دانشگاه يعلمهيأت كه عضو  يافراداز نامه مالي اخذ ضمانت :۲تبصره 

  . است يالزام

ي شوراي  در اولين جلسهحتي المقدور موضوع را  ،پس از دريافت اثر ،انتشارات دانشگاه موظف است :۴ماده 

  . كندشر دانشگاه مطرح و نظر شورا را به نويسنده اعالم چاپ و ن

مراحل  در اسرع وقت دانشگاه نشرپ و اچر و تأييد آن در شوراي انتشارات دانشگاه پس از دريافت اث :۵ماده 

  . دهدمي انجام را آنو داوري ) ادبي سپس علمي وابتدا ويرايش (ويراستاري 
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 يخانـه چـاپ  طـرف  چاپ اثر برابر فاكتور ارائه شـده از  يهانهيهز يهيكلاثر،  يو داور يپس از ويراستار : ۶ماده 

) پژوهانـه (تنـ تا سقف گرحداكثر  يعلمهيأت عضو ) پژوهانه(ق گرنتيالم از طريشگاه اانتشارات دان طرف قرارداد

  .باشدياز آن مؤلف م زين اثر يو تمام حقوق ماد استپرداخت قابل 

وه ين شيبه هم كتاب در چاپ هاي بعدي )ر و اضافه كردن محتوايياصالح، تغ(در صورت ويرايش :تبصره

 . عمل خواهد شد

تأييد شوراي چاپ و نشر  موردبا مراكز چاپ و نشر براي چاپ و توزيع كتب ـدليفي ت دانشگاه انتشارا :۷ماده 

  .نمايدميدانشگاه، قرار داد چاپ، نشر و توزيع كتب را منعقد 

از طريق تا  ار انتشارات دانشگاه قرار دهديب را در اختاكت) تيراژ(شمارگان% 10 موظف استسنده ينو :۸ماده 

و مراكز آموزشي و پژوهشي  هاايالم و همچنين ساير دانشگاههاي  هاي دانشگاهخانه كتاببين  يزمرك يخانه كتاب

   .گرددتوزيع سراسر كشور  يو فناور تحقيقات ،وابسته به وزارت علوم

چه يكي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه كتاب خود را در انتشاراتي غير از انتشارات دانشگاه ايالم چنان :۹ماده 

ي اول و يا در  بر روي جلد يا در صفحه» عضو هيأت علمي دانشگاه ايالم« عبارت ، در صورت درج نمايد چاپ

) پژوهانه(از طريق گرنتجهت تشويق و قدرداني اثر، ) تيراژ(ضربدر شمارگانقيمت روي جلد % 10 ،ي اثرشناسنامه

  . گرددبه وي پرداخت مي

، در كتب تأليفي علمي دانشگاه ايالمهيأت عضو  چاپ يا تشويقيي پرداخت هزينهتعيين سهممبناي : ۱۰ماده 

ي تشويق آيين نامه، مشترك با افراد خارج از دانشگاه كه كتاب را در انتشارات دانشگاه ايالم به چاپ برسانند

   .باشدمقاالت مي

عمول از طريق فرمول ي شوراي چاپ و نشر دانشگاه است و به طور متعيين قيمت روي جلد اثر بر عهده: ۱۱ماده 

  : تعيين مي گردد زير

ــاپ اول   شمارگان  ÷۵/۱ * خانههاي چاپ هزينه ــاب در چ ــد کت ــت روي جل ــل  =قيم ک
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به  يهيل توجيد آن را همراه با داليرا داشته باشد، با يمت خاصيشنهاد قيكه مؤلف پ يدر صورت :تبصره

  . گرددب شورا قيمت پيشنهادي اجرا ميو تصوي د شورايدچاپ و نشر ارائه دهد و در صورت صالح يشورا

حمل و  ،هياول ينيحروف چ چاپ، ياهنهيو هزي دانشگاه است  ويراستاري بر عهده و هزينه هاي داوري :۱۲ماده 

   .باشد يمنويسنده  ي بر عهده و داوري يراستاريها پس از وو اصالح نوشته ، نگهدارينشر، نقل

راستاران و داوران را يو يه نظرات اصالحيموظف است كل يو داور يراستاريسنده در تمام مراحل وينو : ۱۳ماده 

  .است يالزام  راستارانيداوران و و از   هيدييتأ اخذ   و در هر مرحله دياعمال نما

 يعلم يراستاريدر اثر و يشيرايو و ينگارش يهاز از وجود غلطيو پره اثربهبود ساختار و ظاهر   يبرا :تبصره

  . رديگ انجام يد قبل از داوريالزاماً باآثار  يو ادب

نسخ  يپس از فروش كليه و چاپ و نشر دانشگاه يب شورايسنده و تصويشنهاد نويد چاپ اثر به پيتجد :۱۴ماده 

   .گيرديم صورت كتاب

بعد به  يهادر چاپو  1000باالتر از  ژرايت وباشد يم نسخه  1000 اول در چاپ كتاب) راژيت(شمارگان :۱۵ماده 

   .دگرد يمن ييتع  د شوراييألف و تؤشنهاد ميپ

ن سطرها، يب ي متن، فاصله ي، حروف چينجنس كاغذ(چاپ  يها يژگيودر مورد  يريم گيتصم :۱۶ماده 

  . چاپ و نشر دانشگاه است يشورا ي ره بر عهدهيو غ ، چاپ خانه، قطع كتاب)رهي، رسم الخط و غيحواش

   :نمايد يمب يچاپ آثار مناسب دانسته و تصو ير را برايز يهايژگينشگاه وچاپ و نشر دا يشورا :۱ تبصره

از خطوط  يكيبه  برابر سطرها 5/1 ي و فاصله 13  يشمارهصفحه با خط  100 يكتب باال يبرا يريقطع وز -

  .د شوراييشنهاد مؤلف و تأيبه پ يگرين، لوتوس، زر و هر خط دينازن

به يكي از خطوط  برابر سطرها 5/1ي  و فاصله 13 ي شمارهفحه با خط ص 100قطع رقعي براي كتب زير   -

  . نازنين، لوتوس، زر و هر خط ديگري به پيشنهاد مؤلف و تأييد شورا

 »يات فارسيفرهنگستان زبان و ادب« يالخط پيشنهادرسم ،كتبنگارش  يوهيو شار رسم الخط يمع :۲تبصره 

  . ستيبر نمعت يگريچ منبع، مركز و نظر دياست و ه
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د آن را همراه با يبا ،داشته باشد يسنده پيشنهاد خاصياگر نو وقفدر  از موارد مذكور كيدر هر  :۳تبصره 

ن صورت ير ايدر غ .گرددياجرا مب شورا يد و تصويصالح دبه شورا ارائه دهد كه در صورت  يهيل توجيدال

 سندهينو ،قبول نظر شورا و پس گرفتن اثرت كند و در صورت عدم يشورا تبع اتاست از نظرموظف سنده ينو

  . ديانتشارات دانشگاه را جبران نما ينه هايهز يهيكل استموظف 

و در چاپ و نشر دانشگاه  يشورا 19/11/1388تبصره در جلسه مورخ  10 و ماده 17ن دستورالعمل در يا :۱۷ماده 

هيأت آن از تاريخ تصويب در  اجراي  زمان و ديب رسيبه تصورئيسه دانشگاه هيأت 26/3/1388ي مورخجلسه

       .ديد شوراي چاپ و نشر قابل بازنگري و تغيير است و بنا به صالح باشدي دانشگاه ميرئيسه

  اعضای شورا

  دانشگاه  يو فناور يمعاون محترم پژوهش - اهللا پوراشرف اسانيدكتر  -1

  اه دانشگ ياورنو ف ير محترم  پژوهشيمد – يبرارمهرشاد دكتر  -2

  يات و علوم انسانيدانشكده ادب يندهيعضو محترم شورا و نما –گزادهيل بيخلدكتر   -3

  هيدانشكده علوم پا يندهيعضو محترم شورا و نما -انيليرضا جلدكتر  -4

  يكشاورز يدانشكده يندهيعضو محترم شورا و نما -ياريمحمد سدكتر  -5

  چاپ و نشر يشوراس يرئ –دكتر علي گراوند  - 6

  پزشكيي آموزشكده دامنماينده -منفرد  يلوئ يدكتر عل -7

  يو مهندس يي فني دانشكدهعضو محترم شورا و نماينده - زاده يمهندس محمدرضا ول -8

  چاپ و نشر ير شورايدب -  يسياو بهزاد -9
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  يبسمه تعال

  و كاركنان دانشگاه يعلمهيأت  وعضن يمؤلف يتعهدنامه

گردم كه تا زمان اعالم يمتعهد و ملتزم م........................................ كتاب  يسندهينو............................................ .....نجانب يا            

ز چه در طول مراحل چاپ اثر ام و چنانيارائه ننما يگريچاپ به ناشر د يخود را برا يفيانتشارات دانشگاه اثر تأل يجه از سوينت

حقوق  يهيآن را به چاپ برسانم، موظفم كل يگريق ديم و از طريارائه نما يگريالم آن را به ناشر ديق انتشارات دانشگاه ايطر

 يهين امر دانشگاه مجاز است كليم و در صورت استنكاف از ايز جبران نمايدانشگاه را ن يهاهيم و هزيدانشگاه را پرداخت نما

  .هم نخواهم داشت يگونه اعتراضچيد و حق هيجانب برداشت نمانيا يايا از حقوق و مزاش ريخو يو معنو يمادحقوق 

  

 امضا       

يبسمه تعال  

  انيو دانشجو خارج از دانشگاهن يلفؤم يتعهدنامه

گردم كه تا زمان اعالم يمتعهد و ملتزم م.................. ......................كتاب  يسندهينو................................................. نجانب يا            

چه در طول مراحل چاپ اثر از م و چنانيارائه ننما يگريچاپ به ناشر د يخود را برا يفيانتشارات دانشگاه اثر تأل يجه از سوينت

حقوق  يهيا به چاپ برسانم، موظفم كلآن ر يگريق ديم و از طريارائه نما يگريالم آن را به ناشر ديق انتشارات دانشگاه ايطر

 يهين امر دانشگاه مجاز است كليم و در صورت استنكاف از ايز جبران نمايدانشگاه را ن يهاهيم و هزيدانشگاه را پرداخت نما

  .اشتهم نخواهم د يگونه اعتراضچيد و حق هينما مطالبه  سپرده شده يق ضمنت نامه ماليطرش را از يخو يو معنو يمادحقوق 

  .........................يبه شماره.................. نوع ضمانت نامه 

امضا        


